
لل لهم بل ُققلو صص ُقع خخ ُققمملول مممم ن خأ خشمم؛ر؛ ُقع نن الب ُققمملول خل مل ي قممد البشمم؛ر ُقع ولو خت تسمم
خلو ة عليها وه نش مضيع ال ُقي خسان ف خل.ه. السن عق

لل (( لع لة ججعا جك لئ جمال لل لال ا سسسس ومممع) سر خج ُقسمملول، )  " السنبيمماء : " إلممى يقمملول خر
صح: إلممى خصمم م؛رمهممم، السنبيمماء وال ُقل وغي تتسإ ى ((تعممالى:  اللمم.ه يقمملو جذا جح جء لإ ججسعا

سم سك جد جح ست جأ لو جمسس لل سه ا لت تف جو جنعا جتسس سل سسسس لم سر سهسس جن ل جو سطسسو رر جف ]61)[السنعممام:) سي
ُقسل خض؛ر مهمذا إلى وجل عز الل.ه ُقر خت وح ُقم ُقضملوا المم مب وق خي خحم.ه مل ُقسمل فهمم ُقرو إلمى ُقر

م؛رمهم، وإلى السنبياء ُقص غي ُق؛ر بالسنبياء الية فتخصي ختب ررا ُقيع ُقصلو التفسي؛ر. ف ي ُقق
لل ي(( سأو ةة   جح لن لج لل ي) ) جأ سأو نن (أصحاب) يعن ي ) بمعنى) ((  لهم الملكئكة أ

خحة من وج ُقع ومهلو أ وم خناح، ج خناح مهذا خج خج ُق؛رون ال مطي خعة ب.ه ي ُقسمم؛ر خقممة مب مكئ خ؛ر ع فا مممم ن أسمم
ص ن؛ مج نن بدليل ال خت أ م؛ري وف خمان قممال الجمم ن مممم ن الع وي خل ُقسمم لم( (قممال:  لممما مل سك يي جأ

لن ي لتني لأ جهعا جي لش لر جع جل لب لب لن جق لن ي جأ ستو لأ جن جي لمني لل لسسس جل* سم جقسسعا تت   لفريسس جن لع لمسس
رن لج لل جنعا ا جك جأ لتني له آ جل لب لب لن جق جم جأ سقو لن جت جك لم لم جقعا ل.ه  وكان]39)[النمل:) جم
خد ة ُققلوم خعا تت ف ي ي وق ني ن و خع جل(( فقال:  ُقم لبسس لن جق جم جأ سقسسو لن جت جك لمسس لمسس جقعا )) جم
وقت ف ي يعن ي خلو ني ن، ال خع نل الم ُق؛ر لكان وإ وممم رممما، ال خه وب جل ُقم جقعا لذ ي ((  تلسس سه ا جد لنسس لع
تم لل جن لع لب لم جتعا لك لل جنعا ا جك جأ لتني له آ جل لب لب لن جق تد جأ جت لر جك جي لني جل جك لإ سفسس لر )[النمممل:) جط
وثل  يعن ي]40 خعد مثل النظ؛ر مم ند أن خقبممل مهكممذا قممال إسنمم.ه ش يء أب ختمم إليمم.ه ي؛ر

ُقف.ه و؛ر نسن.ه ط متي.ه فإ رل ب.ه، يأ وع مف ختمماه و تمعا ((:  قممال ولهممذا أ جل سه جف ررا جرآ لق جت لسسس )) سم
نن  قال]40[النمل: مإ خده الذي العلماء: "  ون لم مع ول خ ن مع ختمماب مممم مك ُقف كممان ال م؛ر وعمم ي

خم وس م.ه ا خظم الل وع خل نسن.ه ا خعا وأ مم خد وس م.ه با خظم الل وع ُق.ه ال وت خل خم خح خكة ف مكئ وت.ه المل خق ول خأ خ ن و وي ب
وي خد خمان ي وي خل لل " ومهذا ُقس ُقد نن على ي خ؛ر ع الملكئكة أ وس خ ن  أ ص ن مم مجمم خشمم ك ال فمم ي ول
خ؛ر ع أسنهممم مهذا خلو،ى، أسمم وقمم فاكئقمة بسمم؛رعة بهما يطيم؛رون أجنحمة لهمم فهمم وأ

خكئة ل.ه كان والسلم الصل ة علي.ه جب؛ريل عظيمة، مما لت لل جنمماح مس خنمماح ُقكمم لمم.ه خج
نلو ة ومل ف ي عظيمة ُقق خح خ؛ران ال خي خط ُقت.ه؟ تكلون ماذا وال سمم؛رعة أسنهمما لش ك س؛رع

خقة ددا، فاكئ نفاثة الطاكئ؛رات الن رأينا إذا لسننا سنعم ج تحملهمما اللمم ي أجنحتهمما الن
مخل الت ي الم؛راوح ومه ي ود خل الهلواء ُقت مم وح خي ُقلمم غ ممما الطمماكئ؛ر ة مل ول المبلمم غ مهممذا تب

خ؛ره، وش العظيممم، الرتفمما ع ومهممذا العظيمممة الس؛رعة بهذه ت؛رتق ي ذل ك ومع ُقع
ند قد جناح ستماكئة ل.ه والسلم الصل ة علي.ه فجب؛ريل ُقفمم ق خس ُقل لل ك ومهممذا ا يممد

جنإ ى((  الجنحممة مهممذه عظيمممة، فاكئقممة ُقسمم؛رعة لهممم أسنهم على لث جث جم سثال جو
جع جبعا سر صل ) وأكث؛ر) جو سد(( وأكممث؛ر سنعم ل؟ و لزي جي لق لفسس ي   للسس جخ لل سء مسسعا ا جشسسعا ))، جي

ُقل.ه جنإ ى قلو لث جم ُق؛رمها) ((  خدد ف ي ذل ك أن ) ظامه خع ون ف ف ي ل ال صص مد ف ي أسن.ه ال خد خعمم ال
وصل، مهلو مهذا لن الصن ف؛ ف ي ل ممل ال خت خن أن ويح رل لسننا الصن ف؛ ف ي يكلو مث

رل الطاكئ؛ر سن؛ر،ى خث خناحان، ل.ه خم لل لهمما الجنحممة مهممذه مممم ن ريشة كل لك ن خج خممم خع
صص ميي ف ف ي خا وك خ؛ران، ت خي خط رل منها ال ُقب.ه ما مث مص مفع، حتى ين خت و؛ر ُقض.ه ي مف حممتى ويخ
مزل، ون ُقش.ه ي م؛ر ص؛ر حتى ويف مق خت وس خشامهد، ش يء مهذا ي متمم ف الحيممان بعض ولهذا ُقم ون خت
مطي؛ر ل ثم الجناح مم ن معينة أشياء نن مممع ي محهمما فمم ي البمماق ي أ مممما أكممث؛ر جنا
وفممت خت ممممل بكممثي؛ر، خسن نن فيحت صصممن ف باعتبممار ) يعنمم ي) (( مثنسسإ ىقمملول.ه:  أ ال

ممل )،) وربعاع (( وثالث خت خدد باعتبار أسن.ه ويح ُقضهم الملكئكة وأن الع لهممم بع
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ُقضهم جناحان، مف ي ول أربعممة، ل.ه وبعضهم ثلثة، ل.ه وبع خنمما نن ذلمم ك ي جب؛ريممل أ
خكئة ل.ه والسلم الصل ة علي.ه مما لت سد((:  يقمملول اللمم.ه لن جنمماح؛ مسمم لزي جي لفسس ي  

لق لل جخ لل سء جمعا ا جشعا خده مممما ) ويكمملون) جي جنمماح، سممتماكئة ملجب؛ريممل جعممل أن زا
للسس ي سأو جحسسة ((  لن لج ُقف : مهممل قلممت ) فممإذا) أ م؛ر نيممة سنعمم مف الجنحممة؟ مهممذه كي

م؛رفها؟ فالجلواب: ل، وع  خت
....: الطالب
 للوسنها؟ : إيشالشيخ

والزم؛رد. الياقلوت مم ن كذا في.ه جناح كل  أن...:  الطالب
: ايش الشيخ

اليمماقلوت...  الحممديث بصممحة أعلممم واللمم.ه كممبي؛ر جناح وصفها : أسن.هالطالب
ل؛رد. ُقم ُقز وال

نققلوا الل.ه شاء إن مهذا سنعم : أيالشيخ خح الحديث. مم ن ت
الزمهلور .. باكئع: الطالب
لر ،  أبد... كلها  ومهذه.. سنعم : أي الشيخ مبلة زمهلو الحيمما ة جاتهمما ممما يابسة ذا

صق ق الل.ه شاء وإن خي؛ر الل.ه جزاك حال كل على أبد، وجيبمم.ه الحممديث لنمما خح
ردا، خثاء. بك؛ر ة لن الغد؛ بعد غ لثل ال

ُقة ني ُق؛ره ومهذا سنعلمها، ل الجنحة مهذه كيف رما سنظي خء ما تما مت فمم ي جمما اللمم.ه صممفا
خلم فإسننا وجل عز خنى سنع وع نننا الصفة م خهل ولك وج م.ه الصفة، كيفية سن وجممل عممز لل

وج.ه، خنى ما سنعلم و وع ُقم مهل لك ن اللوج.ه م خل خت.ه؟ سنع ني مف نن ل؛ كي ل عنمم ك غمماب ممما ل
خ ك ُقب مط خخا ُق.ه ُقي خيان إل ب.ه الل خب ُقت.ه وأما فقط، معناه مب ني مف وي ُقن ك فل خك ُقكهمما يمك لسنمم.ه إدرا

مكئب خ؛ر ول غا مظي ُقء لها، خسن مت.ه إل يع؛رف ل والش ي خد خد ة أو بمشامه خمه خشا م؛ره م أو سنظيمم
خب؛ر مق الخ مد نصا لعليقلول: (( عن.ه، ال ججعا لة   جك لئ جال جم لال ال سس تنإ ى((  نعم،)) سر جث سم  

جث جال سث جع و جبعا سر م؛رب )) كي ف و وع تنإ ى(( ُقسن جث سم  ))؟  
: مفعلول.الطالب
سنعم؟ : ل،الشيخ

خح قالطالب ول ُقم ننى. :  خث ُقم بالم
خح قالشيخ ول ُقم ننى؟ :  خث ُقم ل. بالم

....: الطالب
صمل، : طيبالشيخ خدل ف ي خك خفة أو خب ُقلح مص وصمم ُقكمملون أن ي وب لكمم ن مصممفة ت م؛ر وعمم ا
مهم ُقم ومهذا. مهذا ف ي جاكئز فالم؛ر الع؛راب مم ن محلها أما إع؛راب، الم

 ....:الطالب
خفة أو ) بدل) (( مثنإ ى: الشيخ جحةلم((  مص لن لج خدل ))، أ مج؛رور، المج؛رور وب

ص؛ره؟ وعلمة  خج
وس؛ر ةالطالب خك مقدر ة. : 
مقدر ة؟ : كس؛ر ةالشيخ

ينص؛رف. ما الل ي  السم....: الطالب
خحةالشيخ خر ة : فت ند خق مل ف على إيش؟ على ُقم رة؟ ال سنياب
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رةالطالب .. الكس؛ر ة ع ن : سنياب
مسنعالشيخ خ ن : والما الص؛رف؟ مم

وص فالطالب خلو ودل. : ال خع وال
نيةالشيخ مف وص ودل، : اللو خع ُققمملول وكممذل ك وال جث فمم ي سن ) ولهممذا) وربسعاع (( ثال

جث:  قال سثال رثا، ) ولم) ((  خل ُقث ُققل:  جع خي جبعا سر ول ) ولممم) (( و ُققمم رعمما خي خبا ت ع أو ُقر ربمما
وس؛ر تث ما سنعم، بالك خل ُقث ت ع. قال:  وربا

صيب سد(( ط لزي جي لق لف ي   لل جخ لل جشسسعاء مسعا ا سد)) (( ي للسق فس ي  يزيس )) فمم ي الخ
خكة مكئ خل خم م؛رمها الم لء ف ي (يزيد " سنعم، وغي خلوا خس ول ق)  فمم ي أو الملكئكة ف ي كان الخ

م؛رمهم سد(( غي جمعا)) ((  يزي سء   جشعا م.ه ) مما) ي مضي خت ُقتمم.ه تق خم وك خسن.ه مح وتعممالى، سممبحا
مجد ولذل ك تد لها المخللوقات ت وي ُقجممل أ ور أ

خ خسممب و خح متهمما مب خج مدي مهمذه إلمى حا اليم
ُقجل، ور ل

خ ُقنلو وا خب ُقجممل لهممم آدم خف ُقشمملون أر تد ولهممم بهما، يم ويمم ُقشمملون أ مط ول بهما يب
ُقشلون نن بها؛ يم صل اليممدي مهذه خمل خحمم وخممذ خم خل خطمماء ا خع خم وال م؛ر وك ُقأ خسممان فمم بممأن السن

خن ُقكلو ُقه ت خدا خ؛ر ي تة غيمم خل خم وع خت وسمم وشمم ي، فمم ي ُقم مف الم خيملوان، بخل خح ُقن ال يمداه الحيمملوا
خملة وع وش ي ف ي مست خسن.ه الم ُقذ ل ُقخ مممم.ه يأ مطمم ي بف وع مممم.ه وي ُقل بف ُققمم مممم.ه وين حممتى بف

ن؛ر ة مه ُققل أن أرادت إذا ال ون ممها، أولدمها ت ص ي لكمم ن بف مممم خد ن؛رم ال خكمم خل ُقم خعمم اللمم.ه فج
وي.ه خد خ؛ر ي وش ي، ف ي مستعملتي ن غي ُقد فهملو الم ا الخلم ق فم ي يزيم اء م علمى يش

خسب مضي.ه ما ح خت وق ُقة الحكمة ت خج لل المخللوق، ذل ك وحا ُقك خ؛ره ممما و صز اللمم.ه ذكمم عمم
ل ق مهلو مما وجل نل خع مت.ه ُقم خئ خ ق فقد بمشي لن أسن.ه لنا سب وكمة مق؛رو مح  بال
تن((  جه لإ تل جلإ ى ال رل جع ةء سك ل ي تر جش لدي سدملقمملول.ه: (( تعليل  مهذا)) جق لزيسس جي لفسس ي  

لق لل جخ لل رل كأن )) يعن ي يشعاء معا ا مكئ لب ذل ك يسأل: ومهل خسا وع فكان علي.ه؟ خص
وهل؛ أسنمم.ه الجملة مهذه مم ن الجلواب تء كممل علممى اللمم.ه لن خسمم و ي (( قممدي؛ر، خشمم

جلإ ى رل جع ةء سك ل ي تر)) (( جش لدي جق وذ))   لل  إ تء ُقك و ي ُقجمملود خش لر ملو إيممش؟ علممى خقمماد
مم.ه خدا ُقدوم وكل إع وع مدر خم مده، على قا ُقر قاكئممل: مهممل لمم ك قال للو لك ن إيجا مد يقمم

خك يجعل أن على ص؛ر خح خت ُقم رنا الم مك تن ف ي خسا  واحد؟ آ
....: الطالب
خل أن على يقدر : مهلالشيخ ص؛رك الش يء يجع خح را المت تن ف ي ساكن ما واحد؟ آ

خأن مهلو خعل ب رنا المتح؛رك يج صك ن يعن ي ساك خس ص؛رك ي خحمم ص؛رك أو ، المت خحمم السمماك ن ي
تن ف ي لك ن واضح، مهذا واحد؟ آ

... ولك ن : يقدرالطالب
مدر؟ : آا؟الشيخ يق

لمالطالب: ((  جر جأل ربك إلإ ى جت تد كنيف ر تل جم )) الظ
جء  ولسسو(( إيالشنيخ:  جلسسه شسسعا جع جج لنعا جل لك ننمما يخممال ف، )) ممما سسسعا سنقمملول: مح
رنا، المتح؛رك يجعل أن يقدر المتح؛رك، نن.ه ساك ل ن ل لك مل ف ي ساك مك.ه؛ خحا ل؛ر خح خت

نن ص؛رك ل خح ُقمت ساك ن) يمتنع. (
مدرالطالب نن.ه : يق وت ما ولك خ؛ر خد ة. ب.ه خج العا
مدر ل، : ل،الشيخ نز يق صلع وجل- أسن.ه -ع خط وم س ي نش مممم ن عشمم؛ر اثنمما السمماعة ال
وت ممما لكمم ن الليممل خ؛ر خمممة لكمم ن العمماد ة، بمم.ه خجمم صد كل مضمم م؛رك)  خحمم خت ُقم مقيممض أو ( سن
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مك ن)، خسا خت.ه إذا قلت للو أسنت ( وف خص ص؛رك و خح مقيم ن بالمت مك ن، ليم س خي خسما خت.ه مب وف وصم
نسن.ه مك ن بممأ ص؛رك، ليمم س يقيمم ن خسمما محمم خت ُقم نن قممال فلممذل ك سنعممم، مب العلممماء: " إ

مرد غي؛ر المستحيل نسن.ه خوا ُقده، يمكمم ن ما يعن ي مستحيل " ل مكمم ن  ممما.. وجمملو وم ُقي
م ة باعتبار خر ود و ن الل.ه، ُقق خعممل أن أراد إذا وجممل عممز اللمم.ه لكمم ص؛رك مهممذا يج خحمم خت الم

ركما خر متح؛ر ركما صما ص؛ر خح خت رنا، ل ُقم مك ص؛رك يكملون أمما سما خحمم خت يكملون كيمم ف سماك ن ُقم
ص؛رك خح خت ص؛رك ساك ن؟ ُقم خح خت ُقم مك ن، غيمم؛ر الم نن خسمما ُقل: إ خ؛رح كممان الشمميطان يقمما يفمم
مت ملم ُقفلن قيممل: مممات إذا العممالم بممملو م؛رح العمما نلو،ى خفمم خسمم خلممة، و وف سنعممم، خح

خسن س، وأ خت وس مبد مقيل: مات إذا لك ن وا يممملوت، ممما..  يممملوت يهم  ما..يقلول:  خعا
ُقده: يا ل.ه فقال ع؛رفتم، نسن ك ليش سيدسنا جنلو الف؛رح مهذا العالم بملوت تف؛رح ا
مبد وملوت العظيم، مطممع العابممد أن مع يهم ك؟ ما العا خق ون ممهممد الممدسنيا عمم ن ُقم وزا

مث؛ر الدسنيا ف ي وك ُقي وك؛ر و صذ خل ة ال نص ملم  لن..قال:  وغي؛رمها؟ وال ص ي أشد العا مممم ن عل
مبد، ُقكممم قال: أسنا قال: كي ف؟ العا صري خو ُقحمملوا الن أ مبممد رو ُقلمملوا للعا لمم.ه: مهممل وقلو

ُقر مد وق خعممل أن علممى وجل عز الل.ه ي وج خضممة؟ فمم ي والرض السممماوات ي وي فمم ي ب
مف خضة؟ جلو نل بي مبممد راحلوا ل؟ و نن لمم.ه: مهممل قمماللوا للعا أن علممى يقممدر اللمم.ه إ
مف ف ي والرض السماوات يجعل مهممذا، مسممتحيل مهذا قال: عاد بيضة؟ جلو

بيضممة فمم ي يصممي؛ر لمملو رأسمم ي بيضة،  ف ي.. كب؛رمها على والرض السماوات
نقسها، مهممذا يمكمم ن ممما مهممذا، يصح ما ،ل ك بالنسبة ش يء مهلو ما ومهلو رأس.ه ف

مدر ول مدر لمم.ه: مهممل قلولمملوا : زيمم ن، قال مهذا، على الل.ه يق يخلمم ق أن اللمم.ه يقمم
مل.ه؟ ُقل ق أن مث وثل يخ مدر مهممل تقمملول قمماللوا: ممما ل.ه فذمهبلوا الل.ه؟ مم أن اللمم.ه يقمم
نن مهذا، بسيط قال: سنعم، الل.ه؟ مثل يخل ق يقممدر قدي؛ر ش يء كل على الل.ه إ

رذا طيممب مثلمم.ه، رب يخلمم ق أن الل.ه خ؛ر إ خفمم ربمما، رباوخسممل العابممد مهممذا ك خجا مإي ُقيمم.ه و سنف
خر ة ود ُقق نول ف ي ال يلل شلوفلوا، قال: يلل ُقكف؛ر الثاسن ي ف ي القدر ة وإثبات.ه كف؛ر ال
ملم روحلوا مدر قال: مهممل للعالم جاءوا ،.. السؤالي ن ع ن اسأللوه للعا اللمم.ه يقمم

قممال: سنعممم بيضممة؟ جلوف ف ي والرض السماوات يجعل أن على وجل عز
ُقل ُقكلون، ُقك ن يقلو خي خغ؛ر أن إما ف نل والرض السماوات تص خب؛ر و وك ويضة ت خب المهم ال

خراد إذا أ
خل خ خكان، قا مدر مهل قال: طيب خف .ه؟ يخلم ق أن اللم.ه يق خل قمال: مهمذا مث

ل؛ر مهذا مستحيل نية مستحيل أم مل وث خب ق أن يمك ن ل والم خطا ردا، تت يكم ن لممم لملو أب
مرق مم ن مظيم الفا نن إل الع مدث مهذا أ مج وذاك حا ُقجمملود، ُقدوا ُقلو مسممتحيل، مهممذا ال

شلوفلوا. قال: يلل
نن فالمهم ُقء لكمم ن قممدي؛ر، ش يء كل على وجل عز الل.ه أ المسممتحيل الشمم ي

نلور ل الذي خص خت نلور، خل ُقي خص خت محيل مهنمما الم؛راد ولي س ُقي ر ة، المسممت خد ُقل خعمما المسممتحي
ر ة ُقف.ه عاد مل وخ مل ق ُقمهلو الل.ه لن وجل عز الل.ه ُقي خد ة خخا خعمما مدر ال م؛رمهمما، علممى وقمما ميي وغ ت
م؛رق المت ي النمار ومهذه وحم رما رداوخبم؛ر كماسنت ُقت المماء ومهمذا ،إب؛رامهيممم علمى وسمل

نيال خس خر ال ردا صا مم مد جا مظيم، كالطلو خع خد ة ال صي؛رمهمما اللمم.ه أن ممكمم ن والعمما خغ عممز ي
خكلم لكمم ن سهلولة، وبكل وجل منع الممم؛ر علممى ال خت وم ُقم محيل، المم خت يقمملول المسمم

خماء: إسن.ه خل ُقع نل ق ل ال خع خت خر ة ب.ه خت ود ُقق نسن.ه ال خأ محيل خو خت وس من ي قممال ولهذا ُقم مري نفا نسمم فمم ي ال
خد ة:  مقي خع ال
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خدر                خت وق ت ة وا خر ود ُقق وت مب خق نل خع م ن خت مك وم ُقم مب
وم؛ر ومهذا ل ق أ خف نت خلء. عند علي.ه ُقم خق ُقع ال
ُقل.ه:  طيب تنوقلو جه (( إ رل علإ ى الل ةء سكسس لدير جشسس ي خناء فيمم.ه ) ممما) جقسس وث مت وسمم ا

خب قسسدير شسس يء كل علإ ى الله  إن(( ختمم خجلل )) ك خممم.ه ال مح -ومهمملو اللمم.ه ر
ُقيلوط ي- لس نص الماكئد ة سلور ة ف ي الية مهذه  علىال خخمم خو ُقل قال: "  ختمم.ه العقمم ذا

خ س وي خها فل وي مدر عل خقا صل على " يعن ي مب مدي؛ر ش يء ُقك نل خق مت.ه على إ عليهمما فليمم س ذا
مدر، ُقللون ما بقا خناء؟ مهذا ف ي تقلو وث مت ُققلول: مهذا باطل؟ الس ص ك ل سن نسن.ه خش مطممل؛ أ با

تن اليممة لن جه (( إ )) جشسس يء (( كسسل) ) قسسدير شسس يء كسسل علسسإ ى اللسس
نص العقل وقلول ك: إن خت.ه خخ نن بقادر عليها فلي س ذا وقل سنقلول: إ ُقنمم.ه ل الع مك وم ُقي

صصص أن خخ خب؛ر مهذا ُقي العملومممات مهممذه مثل سنخصص ذمهبنا وللو دليل بدون الخ
ُققلول ُقع خنا بال ول ر؛را لبط خلت مم ن كثي خل ننة، الكتاب خد ُقسمم ملمم ك: " ت؛ريممد وممماذا وال بقلو

نص خت.ه العقل خ صت إن "؟ بقادر عليها فلي س ذا خرد لممم وتعممالى سممبحاسن.ه أسنمم.ه أ
ُقك ن ررا ي مت.ه على قاد مدر ل أسن.ه بمعنى ذا وق رل ي م؛رض أن مث وممم خسمم.ه ُقي مدم أن أو سنف وعمم ُقي

خس.ه خسن.ه سنف خحا وب ُقس خلى - خعا خت لل - فهذا و وصم و ق لمم أ نلم خع ُققمدر ة؛ بم.ه تت نن ال ممم ن مهممذا ل
ُقملور ُقل خلة، إيش؟ ا محي خت نت وإن المس نسن.ه أرد مدر ل أ خعل أن على يق وف نل خي مهممذا -ولع
خده نل أو م؛را ُقده-  إن مهذا ولع ررا ليمم س أسن.ه أردت م؛را خعممل أن علممى قمماد نن يف ل

خم ن الشاع؛ر ة ُقهم و خه خب ُق؛رون شا مك نية الفعال ين مر خيا مت وخ مذب، فهذا ال وقممل بممل خك خع ال
صل ُقد نسن.ه على ي ول لم وتعالى سبحاسن.ه أ خز ُقل ول ي خزا رل خي نعا خما ف م؛ريد. {دقيقة}  مل ُقي

خر ة في.ه طيب  خبا ُقع مع خق ر؛را خت نناس بي ن كثي نن ال ُققلول: " إ خ.ه ي ُقء ما على الل خشا مدي؛ر خي ق
خنة، بمسألة مه ي ما  بنناقشلوا... العبار ة؟ مهذه ف ي تقلوللون ما "، صي مزممملوا خمه اج
اسنسحبلوا. لإو

...: الطالب
ممي ن. خمع سنبدأ ؟ لماذا : طيبالشيخ خي ال

يشمماء ممما غيمم؛ر  على.... لكان قدي؛ر يشاء ما على الل.ه أن كان : للوالطالب
مدي؛ر غي؛ر خر ة مثل خق ود ُقق ... ال

ممهم مهذا يعن ي : طيبالشيخ ُقؤه ل ما أن ُقيلو خشا وي س خي خل ررا ف مد مهذا طيب علي.ه، قا
واحد.

ُقد ما يقلول السنسان كان : إنالطالب مري خزم خل  المشيئة... مهذا ُقأ ول متها مم ن خي خبا وث مإ
مدر أسن.ه تنف ي ل قدي؛ر يشاء ما على يعن ي   ينف ي،... خقا

نسن.هالشيخ مجز : أ خعا
نن يشمماء، ممما غيمم؛ر علممى عمماجز : أسن.هالطالب أثبممت وتعممالى سممبحاسن.ه اللمم.ه أ
مس.ه مهذا لنف
نسن.ه مم ن : دعناالشيخ خبت إ وث خءت مهل العبار ة مهذه لك ن أ أو اللمم.ه كتمماب فمم ي جمما

مة نن مل.ه؟ ُقس ُقسلو  خر
جاءت. : سنعمالطالب
: وي ن؟الشيخ

يشاء ما على الل.ه : إنالطالب
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ي؛ريد. لما فعال الل.ه : إنآخ؛ر طالب
ي؛ريد. لما فعال.. : الشيخ

والراد ة. المشيئة : مهلوالطالب
وعلالشيخ مف ودر ة، غي؛ر : ال ُقق ُقل مهمملو مهممل ال فمم ي مهممذي يشمماء)؟ ممما اللمم.ه (ويفعمم
سل (( الق؛رآن جع لف جي سه جو تل سء جمعا ال جشعا مك ن]27)[إب؛رامهيم:) جي خر ة  ل ود ُقق ال

مهذا ف ي ما الختلفالطالب: 
خعل قد القادر لن الشيخ: ل خعل. ل وقد يف يف

نسن.ه..  ل لك ن : سنعمالطالب مدر أ يشاء. ما غي؛ر على قا
ندك مهلو ما حال كل على : ل،الشيخ مليم؛ خر نن خس خل.ه:  ل جشعاء معا (( علإ ىقلو جي

رضمما) ندم ) أي خقمم مديم ُقم وقمم نت مفيممد وال مصمميص، إيممش؟ ُقي وخ ندم الت خقمم مل.ه علممى ُقم مم عمما
مصيص، يفيد والتقديم وخ نت يشاء ما على أي ال
م؛رد كي ف : طيب الطالب رضا مهذه خت ؟أي
من : ت؛ردالشيخ خسا مل  خم ن؟ ب

الق؛رآن. : ف يالطالب
مثي؛ر خمهذا مم ن : أعطناالشيخ خك خش يء ال مسي؛ر؟ ال خي  ال

سلور ة ف ي مهذه : ف يالطالب
ُقبلوعي ن إلى الن مم ن الن : ل كالشيخ ملمم.ه مممم ن الق؛رآن اق؛رأ إس م؛ره إلممى أو آخمم

قدي؛ر) يشاء ما على الل.ه (إن وجدت إذا
وفمم س فمم ي يعنمم ي قممدي؛ر) لكمم ن يشمماء ممما علممى الل.ه (إن لي س : ل،الطالب سن
خنى وع وف.ظ. مهذا ف ي ولي س الم نل ال
نسن ك المعنى سنف س ف ي وللو يخال ف : ماالشيخ م؛ريد كأ نن ُقت جو ((قال:  الل.ه إ سهسس جو
جلإ ى لم جع له لع لم جذا جج سء لإ جشعا تر جي لدي و ن  سنعم،]29)[الشلور،ى:) جق مك المشمميئة ُقمهنا ل
خد ة مكئ خعلى ُقملو خعا خر ة، ب ود ُقق مكئد ة ال ومممع، على عا خج خء إذا يعنمم ي ال خعهممم شمما فممإسن.ه جم
ل؛ر مدي ددا عليهم ق ُق؛روا خم ن على ر خك وعث أسن خب خمع الل.ه إن وقاللوا: كي ف ال وج ننمماس ي ال

واحد. مهذا أسن.ه طيب ماتلوا؟ أن بعد ويبعثهم
ريا: أسن ك  نسن.ه قلت إذا ثاسن ُقء ما على إ مدي؛ر يشا وفت فقممد خق خل مبيمم؛ر خمما وع مسنمم ي الت و؛رآ ُقق ال

خ ق الذي خل وط ُق.ه خأ نمم مفي.ه الل خع ).) قدير ش يء كل علإ ى الله (( إن و
نن را: أ ُقخلوذ مهذا ثالث وأ نن القدرية لن ؛القدرية مذمهب مم ن خم ل الل.ه يقلوللون: " إ

مدر مل على يق خم وبد خع خع ُق؛ر فهلو ال وي مخل خغ م ة ف ي خدا خر ود مدر لم وإذا الل.ه ُقق وق نسن.ه علي.ه ي فإ
ُقؤه ل نسن.ه وكذل ك " سنعم، يشا خسن.ه يقلوللون: " إ خحا وب خذا وتعالى ُقس وعل خكان مإ العبممد مف

م؛ر ف ي مت.ه غي خئ مشي ُق؛ر فإسن.ه خم تر غي نن علي.ه؛ قاد خ.ه ل مدر الل ُقء ممما على قا خشمما " فقممط خي
مل وج خل نن مهذا ف خبممار ة مهممذه سنقملول: إ مع خن وإن تنبغم ي ل ال ُقبها كما ُقد صماح م؛ريمم بهما ُقي
رنى رحا، مع رنى بها ي؛ريد وقد صحي رحا مع محي ممه؛ر مهلو كما خص مثيمم؛ر عبممار ة ظمما ممم ن خك

نن الش يء، بهذا تقلول اليلوم المسلمي ن الل.ه تقلول: إن أن الكمل وسنقلول: إ
صل على خرد قلت: إسن.ه فإن قدي؛ر، ش يء ُقك مة ف ي خو نص ُقجل مق ن؛ر ُقل.ه الذي ال مخ ود ُق.ه ُقي الل
ننة خج مخ؛ر ال ُقل خم ن آ مخ ود ُق.ه ُقيمم ننممة اللمم خج نممما لمم.ه اللمم.ه فيقمملول ال لك ( هذاقممال:  خل

لله وعشرة خل) أمثعا ُق.ه  قا رن يلمم.ه:  اللمم لإ جلإ ى (  سء جمسسعا جع جشسسعا لدر جأ  مهممذا) جقسسعا
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نن فالجلواب ُققدس ي، حديث نية فمم ي مهذا أ مضمم خنممة خق ني خع خقممع لمملو يعنمم ي ُقم شمم يء خو
ُقب م؛ر وغ خت وس ُقن ي خع.ه السنسا ُققلو ُقده، ُقو مع وب خت وس خي خنا و خل ُققلول: إن أن ف خء إذا تعالى الل.ه خسن شا

رئا لر فهلو شي مد ُقل.ه أسن.ه بمعنى علي.ه، خقا مل.ه فاع سلتعالى:  كقلو مسسعا الله (( ويفع
جشعاء مف) جي خر ة ) بخل ود ُقق خد ة ال ن؛ر خج ُقم وعل ع ن الم مف نن ال نيممد ل مهممذه فإ خق خئة ُقت مشممي خم ول مبا

 سنعم
ُق؛ر  ممه نن الك؛ريمة الية ظا خع أ خكممة جمي مكئ ُقسممل المل خ؛راد؟ الظممامه؛ر مهممذا فهممل ُقر ُقممم

خغي؛ر خ؛راد تقلول:  مل ُقم مل.ه:  بدلي سهقلو تل لف ي (( ال جط لص جن جي لة لمسس جكسس لئ جمال لل لال ا سسسس سر
جن لم لس جو تنعا .]75)[الحج:) ال
لر طيب لط لت (( فعا لض السمعاوا ُقن اليممة مهذه ) ف ي) والر الك؛ريمممة: بيمما
مل ُقث وجل عز الل.ه كما خنى حي مس.ه على أث ومد سنف خح سدفقممال:  بال للسسه (( الحم

(.(
نن وفي.ه رضا: أ لم وجممل عمز الل.ه أي محيمم مده خر ُقهممم بعبمما ُقم صل خع خسن.ه؛ كيمم ف ُقي ُقدو خممم نن يح ل

خل.ه:  سدقلو خب؛ر) لله (( الحم و ن ) خ خناه لك وع خشاد خم ور مجي.ه، ال ولو تعالى قال كما والت
للأخ؛ر،ى:  آية ف ي سق جو سد ((  لم جح لل له ا تل لذ ي لل تل لم ا لذ جل لخ تت لدا جي جل لم جو جل لن جو سك سه جي جلسس

تك لري لك لف ي جش لل سم لل خ.ظ ولهذا] 111)[الس؛راء:) ا خح نسنها إلى العلماء بعض ل أ
نلما خءت ُقك م؛ر علممى لل.ه) فهمملو (الحمد جا مدي وقمم ول) حممتى خت ُققمم مل.ه: فمم ي قمماللوا ( قمملو

سد له (( الحم رب لل ُققل) الععالمنين جر ُقد ) المعنى:  وم خح مك ن لل.ه، ال الصلواب ول
ُقف خل نن ذل ك مخ ل؛ر مهذا وأ خب وح ن الل.ه مم ن خ خسن ُقللوه و وت من ي خسن وث خجممة ول اللمم.ه على ب.ه ُقسن خحا

خ؛رسنا أن إلى ُقم طيب. بذل ك، يأ
مم ن ُقت الية فلواكئد و خبا مم الك؛ريمة: إث صب اس وسممم ومهممذا وجل عز (الل.ه) لل؛ر ال

صص ُقل ل ب.ه خخا خقا م؛ره ُقي وي خغ ُقل ومهلو مل وص خماء خأ وس خل ُقء تأت ي ولذل ك ا خده السما -فمم ي بع
رة خف مص ملب-  مت ي ول سنعم، خل.ه، الغا رة تأ خق مب ررا إل علي.ه خسا مد مل.ه ف ي كما سنا تعممالى: قلو

لط  إلإ ى(( جرا لز لص لزي جع لل لد ا لمني جح لل له* ا تل لذ ي  ال تل سه ا لت لف ي جمعا جل جوا جم تس )) ال
نل]2[إب؛رامهيم: ملب فإن  وإ خغا نن ال خء أ رة تأت ي السما خع مب ُقل فهلو ل.ه ختا وص خماء أ وسمم خل ا

نمى ل ولهذا خس ُق؛ره ب.ه ُقي ردا خغي رما ل أب خل خفة ول خع صي مص خأ تل ب خلوال، مم ن حا وح خل طيب، ا
ص ق ُقمهلو ومهل خت وش لم أو ُقم وس ممد؟ ا محيح خجا ص ق؛ خش ك- أسنمم.ه -بل الص خت وشمم صن ُقم مميممع خل ج

مء م.ه أسما خعالى الل نقة ت خت وش لة أسنها بمعنى ُقم نل وت الت ي المعاسن ي على دا خذ مخ منهمما، ُقأ
ص ق أي ن مم ن خت وش )؟ (الل.ه ُقي

مم نالطالب الل.ه. : 
مم نالشيخ نية، :  ممه ُقللو ُقل خقات ا خقا مت وش ُقكلون ال خدر، ت وص خم ُقل مهلو ما بالم صح الل.ه؟ أص
ُقل.ه و ن أص مم ن (الل.ه) لك نقة؟ أي ن (الل.ه)  خت وش نية، مم ن ُقم ممه ُقللو ُقل طيب. ا
مم ن مكئد و خ.ه الك؛ريمة: أن الية خفلوا ُق؛ر مهلو وجل عز الل مط والرض السممماوات خفمما

ُق.ه لم وك مر لد ُقيشا خح مل.ه: ((  ذل ك؛ ف ي خأ لرلقلو لت فعاط لض السمعاوا لر )). وال
ممنها وي و مكئد مم ن أ خلوا خية خف ُقل ال خما خك مت.ه الك؛ريمة:  خر ود مت.ه ُقق خم وك مح ُقث و وي خأ خح خد ختمم وب خ ق ا ولمم خخ
خماوات مهذه نس مظيمممة ال خع ورض ال ل

خ خظممام مهممذا علممى وا صن مديع ال خبمم م؛ر ممم ن ال أن خغيمم
خ ق مب وس لل خي خثا مذي.ه مم خت وح من يو خي خت وع لم ب.ه، خي نن ومعللو خعة..  أ ون نص ُقد ال خه وب؛ر ة، لمم.ه ُقيشمم مخ بممال

خر ة، سنعم ود ُقق رئا أسنشأ خم ن يعن ي وال ردا شي رما الجديد الش يء مهذا وصار جدي منتظ
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مم على خما خظام خت مت مة السن خي خغا خكام و وح مل نسن.ه ا ُقد فإ خه وش خمال بماذا؟ خل.ه ُقي خك خ؛ر ة، بال وب مخ وال
مسن.ه وف ي ولو خ؛ر خك خط مت خف لل والرض السماوا ودر ة على دلي ُقق وكمة؛ وعلى ال مح نسن.ه ال ل

ُقهما خق م؛ر على خل تل غي خثا خب ق. مم خس
مم ن نن و مدمها: أ خد ة السماوات فلواكئ صد خع خت خ ن وقد ُقم ني ُق.ه خب تة فمم ي تعممالى الل ُقأخمم؛ر،ى آيمم

خها نسن وبع أ للفقممال:  خس سق لن ((  يب جمسس لت جر جوا جم تسسس لع ال لب تسسس يب ال جر لش جو لر جعسس لل ا
لم لظني جع لل نما]86)[المؤمنلون:) ا ورض  وأ ل

خ خ؛رت ا مك ُقذ خد ة ف خ؛ر وف مر ُقم خبمما مت وع ونمم س با مج ال
 عددمها؟ !- كمطلل يا-  ومه ي

الرض؟ : عددالطالب
سنعم. : ايالشيخ

: واحد ة.الطالب
سنعم.  أي فقط؟ : واحد ةالشيخ
.طبقات : سبعآخ؛ر طالب
الرض؟ : كم الشيخ

أرضي ن. : سبعالطالب
مضي ن : سبعالشيخ ُقل ك ما أر ننة؟ الق؛رآن مم ن دلي لس  وال

...: الطالب
الق؛رآن. مم ن : طيبالشيخ

جق((: الطالب جل جخ جع   لب ةت جس جوا جم جن جس لم لض جو لر ل
ج تن ا سه جل لث  .)) لم

سه(( : الشيخ تل لذ ي ال تل جق ا جل جع جخ لب ةت جسسس جوا جم جن جسسس لمسس لض جو لر ل
ج تن ا سهسس جل لث )) لم

مم ن]12[الطلق: خسى! السنة  و معي
لن: الحديث: الطالب جم لبر  اقتطع (  جقه ظلم الرض لمن لش رو لمسسن سط

 .أرضنين) سبع
لن: الشيخ جم جطع (  جت لق لرا ا لب لمعا الرض لمن لش لل جقه سظ رو جم سط القنيعامسسة يو

لبع لمن لضنين جس جر أ
طيب. في ك الل.ه  بارك) ج

جوات:  ثالث حديث : ف ي الطالب ) السبع والرضنين السبع ( السمعا
.. حديث مهلو ما أحاديث : أقلول: ف يالشيخ

مهذا؟ م ن..  يعن ي مهلو ما : لك نالطالب
أسهل. مهذا : لالشيخ

نلوق.ه..: الطالب خط ُقي  
مم نالشيخ وبع :  أرضي ن.  سبع.. أرضي ن خس
مد مممم ن طيممب ُقت اليممة فلواكئمم خبمما وث مإ خكة؛ الك؛ريمممة:  مكئ خل خم مل.ه: (( الممم لللقمملو لعسس ججعا  

جكة لئ جال جم )). ال
مم ن نن و مدمها: أ مة مم ن فلواكئ م ن الملكئك خفامهم خم خط وص رل تعالى ُقالل.ه ا ُقس ولم ق إلى ُقر خخ ال

وح ي، خلو م؛ر بعممد؟ إيممش بممال وح ي المملوح ي، وغيمم خلو م؛ره؛ بممال مل.ه: (( وغيمم لللقمملو لع  جعا
جكة لئ لال المال )). رس
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نن ُقسل مهؤلء ومنها: أ ُق؛ر خحممة، لهم ال من وج خحممة أ من ُق ة أج خد صد خعمم خت خناف ُقم وصمم ُق ة ال خد صد ومتعمم
خيان، وع نيممة متعدد ة أسنها يعن ي ال صم نيممة؛ بعممد؟ وإيممش خك مف وي خك مل.ه:  و لل ي ((لقمملو سأو

ةة جح لن لج جنإ ى جأ لث جث جم سثال جع جو جبعا سر ).) جو
ممنها مد مم ن أي و نن فلواكئ ر ة فيها الية: أ خر مة إلى إشا خع خ؛ر مل ُقس لق خن خكممة خت مكئ خل م ة الم نلو ُققمم مل

مهم؛ مت خح من وج مل.ه: (( أ م ة وإسنما ))، أجنحة  أول يلقلو ولت: (لقلو نسنمم.ه أجنحتهممم)؛ ُقق ل
نن للول مة لهذه أ خح من نية الج مز خمة خم مظي وت خع نق خح خت نص خأن اس خنمم خك؛ر لكممان عليهمما ُقي وذ ُقيمم
خحة غي؛ر من وج مس ال ُقؤو ُق؛ر رل، كال خك؛ر ولك ن مث خحة خذ من وج خل نلو ة مم ن فيها ملما ا ُقق ملها ال لحم

مء نسنها الملكئكة مهؤل ُقكلون ول مضح؟  أس؛ر ع،.. عند ت و؛رسنمما وقممد وا خك رل ذ خثمما لممذل ك مم
لل ُقد نن على ي خكة أ مكئ و ع المل خ؛ر م؛رمهما ممم ن أس خ؛ران فم ي غي خيمم خط نصممة فم ي ال و؛ر ش مق خعم

مقي س، ول سنعم. أي مب
مم ن مد و نن الية فلواكئ ُقد وجممل عممز اللمم.ه الك؛ريممة: أ مزيمم والثلث الثنيمم ن علممى ي

خشاء؛ ما والربع مل.ه:  خي سد((لقلو لزي جي لق لف ي   لل جخ لل سء جمعا ا جشعا )). جي
نن ومنها رضا: أ خل تعالى الل.ه أي نض خضممها المخللوقممات خف مل.ه: بعممض علممى بع لقمملو

سد(( لزي جي لق لف ي   لل جخ لل ُقلها )) والزياد ة ا مب وقممص، مقا رذا خسن خلة فهنمماك إ خضمم خفا ويمم ن ُقم خب
خقات ُقللو وخ خم ُقضها الم وعض، مع بع ُقم؛راد مهل ولك ن ب نلو ة الم ُققمم ُق؛ر أو ال خبمم وسممم مك مج أو ال

وقل خع ولم أو ال مع خدن أو ال وع خم ُقممملوم؛ الجمملواب ؟الم ُقع سدقممال: (( لسنمم.ه ال لزي جي لفسس ي  
لق لل جخ لل سء جمعا ا جشعا ُقده )) فهذا جي ر ة يزي نلو وسممم، ف ي ُقق مج ر ة يزيممده ومهممذا ال نلو فمم ي قمم
وقل، ُقده ومهذا الع ر ة يزي ُقل ق ف ي قلو ُقخ ُقده ومهذا ،ال ر ة يزي نلو ولم ف ي ُقق مع م؛ره. إلى ال آخ

مم ن نسنمم ك الية فلواكئد و نت إذا الك؛ريمة: أ خجممد مسمم ك ممم ن خو رصمما سنف مقمم ك فمم ي سنق ول خخ
وب.ه ُقل نم ن؟ فاط مم
مم نالطالب وتعالى. سبحاسن.ه الل.ه : 
مم ن؟..: الشيخ خل.ه: (( لن الل.ه؛ مم ن   سدقلو لزي جي لق لفسس ي   للسس جخ لل سء جمسسعا ا جشسسعا )) جي
خناه خأل ل مع وس خد ة خت خيا مز ت ق ف ي ال ول ُقل ق ول خخ خ ن إل ُقخ نسنمم.ه وجممل؛ خعممز اللمم.ه مممم مهمملو ل

لن خما ُقد بما الم مزي وتعالى. سبحاسن.ه مب.ه ي
مم ن ُقت و خبا وث مإ خئة؛ فلواكئدمها:  مشي خم مل.ه: (( الم سء  معالقلو ن؛ر وقممد ))، يشعا نن علينمما خممم أ

مشيئة صل ف ي الم وت ما ُقك خد خر لة خو خق نل خع خذا؟ ُقم خمة، بما وك مح ولنا بال خل ود خت وس مل.ه ملممذل ك وا بقمملو
جمسسعاتعممالى:  جو جن ((  سءو جشسسعا تل جت لن لإ جء جأ جشسسعا سه جي تلسس تن ال جه لإ تلسس جن ال لمسسعا جكسسعا للني جع
لمعا لكني  طيب.]30)[السنسان:) جح

مم ن  ُقت الية فلواكئد و م ة الك؛ريمة: إثبا خر ود ُقق نمممة ال تن((  العا جه لإ تل جلسسإ ى ال رل جع سكسس
ةء ل ي تر جش لدي مدر  فهلو)) جق خد أن على خقا ول ق ف ي يزي خخ لر يشمماء، ما ال علممى وقمماد
خجاد خدام. الي وع مل وا

مم ن صد الية فلواكئد و خ؛ر نيممة علممى الك؛ريمة: ال مر خد خق خن الممذي ن ال ُقممملو ُقع نن يز خل أ خعمما أف
وبد خع تة غي؛ر ال خق ُقللو وخ ت ة ول خم خر ُقدو وق خخذ؟ أي ن مم ن لل.ه، خم وؤ ُق.ه ما ُقي عبممد يا سنعم  ،.. وج

 ال؛رحم ن؟
نل...: الطالب ُقك مك؛ر ة الش يء مهذا   ... ش يء كل خسن
ُقكلالشيخ نن سنقلول: سنك؛ر ة؛ يحتاج ما :  م غ (كل) م ن خل خي ُقعملوم مص لء ال كاسنت سلوا
م؛رفة. أو سنك؛ر ة وع م
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 ...:الطالب
مم : صح؛الشيخ ُقملو ُقع مل.ه: (( ل ُقل قسسدير ش يء كل  علإ ىقلو وبممد )) وأفعمما خع ال

خياء مم ن وش طيب. ال
جمعا((تعالى:  الل.ه قال ثم لح   جت لف سه جي تل لس ال تنعا لن للل ةة لمسس جمسس لح جك جفال جر لسسس لم سم

جهعا ُقء )) مهذا جل ورس ابتدا خيمملوم الممد جمعا((قممال:  ال لح   جتسس لف سه جي تلس لس ال تنسعا لن للل لمس
ةة جم لح جك جفال جر لس لم جهعا سم جمعا)) يقلول: (( جل جتح   لف جمعا)) (( ي نية   مط و؛ر مزم )) ش وج ت
مليل خد مل مب وع مف جتسسح  معا(( بعدمها ال لف ن ن جي خمنمما بعممدمها الفعممل )) ولكمم مكسمملور أما

لح  معا(( نن الله يفت ُققلول: إ وس؛ر ة مهذه )) فن خك ل ة ال خ؛ر مب صق ي أجل مم ن عا مء تلو خقا مت ول ا
وي ن خن مك نسنها وإل السا خمة فإ ُقزو وج وح)  فأصل.ه: (ممما خم ختمم وف مذفخي وسمم؛ر؛ ُقحمم خك مء بال خقمما مت ول مل
خني ن مك نسا مل.ه ال لم((تعالى:  كقلو جل لن   سك جن جي لذي تل سروا ا جف ُقلها] 1))[البينة: جك وأصمم

لن  لم(( سك ُقل.ه:  ))، ي جمعا((وقلو لح   جت لف سه جي تل لس ال تنعا لن للل ةة لمسس جمسس لح ختممح )) جر وف (ي
وتح مم ن خمة) الف وح ُقح خر وت و يء خف خش ُقة ال خل خزا مز مإ مج خلوا خح خسن.ه، ال رل يعن ي ُقدو خث وحت خم البيت فت

ولت يعن ي خز مجز أ خحا مسنع ال خما مل.ه مم ن الم ُقخلو خباب، ومهلو ُقد خمة ال وح ن؛ر وت إذا وال خح مت نن ُقف فإ
خسان ُقخل السن ود ويها خي خل ُقكث إ وم خي ُقل.ه:  فيهمما، و لمسن((وقمملو جمسة   لح لمسن(() ) تر   ((

لن نية ملم(ما) بيا مط و؛ر خش خما)  خد ة و( مفي ُقممملوم، ُقم ُقع اليممة فمم ي فيكمملون مهممذا وعلممى ملل
لم ُقممملو لي ُقع خأ تة أي:  خممم وح ُقحهمما خر خت ُق.ه يف ننمماس وجممل عممز اللمم خد فل لل خحمم ُقع أ مطي خت يسمم

خها، خك خسا وم ُقل.ه:  مإ لمن((وقلو جمة   لح تق ) قال) تر وز م؛ر خط؛ر المؤل ف: " ك خم " ومهممذا و
مثيل سبيل على وم خت وصمم؛ر؛ ل ال خح نن ال خة خل خممم خثمم؛ر اللمم.ه رح اللمم.ه قممال ذلمم ك مممم ن أك

جمعا((تعالى:  جو لم   سك لن لب ةة لم جم لع جن لن لم له جف تل لن] ((53)[النحل:) ال لإ جو يدوا   سع جت
جة جم لع له لن تل جهعا ل ال سصو لح تن ست جه لإ تل تر ال سفو جغ تم جل لحنيسس ُقة] 18)[النحممل:) جر خممم وح خر

م.ه خصى ل وجل عز الل وح معهمما فمم ي ُقت رل أسنلوا مدمهمما، عمم ن فضمم خ؛را ُقل.ه:  أف (( فالوقمملو
جك لس لم ُقكها أحمد ) أي: فل) لهعا سم مسم خصمل بمل يم خت خا خم ن إلمى س خحهم خت ُق.ه خف اللم

لدمها ول ل.ه تعالى ُق؛ر خحد، ي نن الصممحيح الحديث ف ي جاء كما أ عليمم.ه ال؛رسمملول أ
ُقل كان والسلم الصل ة ُققلو وفع بعد ي ُقكلو ع:  مم ن ال؛ر ل؛ر تمال سه جع ل ( الل لن جمسسعا جمسسعا لل

لنيت جط لع جل جأ ج ي و لطسس لع لعسست لمسسعا سم جن سع ول جم جفسس لن رد ذا جي ججسس جك ال لنسس دد لم ججسس ) ال
نصل ة: ( بعد كذل ك ويقلول تمال سه جع ل  الل لن جمسسعا جمعا لنيسست لل جط لع جل جأ ج ي و لطسس لع سم

لعت لمعا جن سع ول جم جف لن رد ذا جي جج جك ال لن دد لم جج ل ي وقممال )، ال الصممل ة عليمم.ه النممب
مد والسلم م ن الل.ه لعب نباس: ( ب لمع جل تن  واع جة أ تم لت لو ال جع جم جت لج أن علإ ى ا

لك يرو سض ل يء جي جش يروك لم لب سض ةء إل جي ل ي جش سه قد لب جب جت خحمممد فل )، جلك الله جك أ
مطيع خت وس خ ك أن ي مس وم خة ُقي خم وح خما الل.ه خر وه ممل خم خول للو حتى خع خسد خحا خح ملوي.ه ال وشمم نت وال

ونع خم وزق و ص؛ر مطيع، ما ال خت وس خذا ي خح مإ خت ُق.ه خف خمة الل وح ن؛ر وبممد على ال خع خد ل ال مطيع أحمم خت وسمم ي
خل أن ُقحمملو خنمم.ه خي خهمما، بي خن وي خب خءت ولهممذا و جك  ل(( جمما لسسس لم لة لهسسعا سم خيمم مف )) و(ل) سنا

ون س مج لص ومه ي لل خسن تء خأ و ي ُقملوم؛ على خش ُقع ُقملوم ولهذا ال خية ُقع مف خنا ون س (ل) ال مج ل لل
خص مصي وخ ردا مفي.ه خت خب جك  فالقال: (( أ لس لم جمسسعا((قممال:  )) ومهنمما لهعا سم لح   جتسس لف جي

سه تل لس ال تنعا لن للل ةة لم جم لح جك جفال جر لس لم جهعا سم جلهعا ف ي )) الضمي؛ر جل ُقعلود) ((  ) ي
خمة، على وح ن؛ر سنعم. ال
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جمعا(( جو لك   لسسس لم جل جفال سي لسسس لر سه سم نقممع )) لعلمم ك جلسس خلو خت خن أن ت ُقكمملو لص ي اليممة سنمم
مس ك الك؛ريمة: ( وما وم خل فل ُقي مس و؛ر خمة، ف ي الن الكلم خلن لها)؛ ُقم وح ومهمملو ال؛ر

خلممة ف يو وم ُقج لسك (( فالقممال:  الولممى ال لم مضمم ي) لهسسعا سم خت وق خن أن ) في ُقكمملو ت
ُقة مسنية الجمل خثا خلى ال خل فل يمس ك أي: (وما كالو مس و؛ر نقع لها) مهكذا ُقم خلو ولكمم ن تت

خ س ُق؛ر خلي خل.ه: (( لن كذل ك؛ الم نصص )) لم يمسك  ومعاقلو خخ خمة ُقي وح ن؛ر حتى بال
نن ُققلول: إ خل يقلول: فل أن المتلوقع سن مس و؛ر لسسسك (( ومعاقال:  بل لها، ُقم لم )) سي

خذف خح نل ق؛ و خع خت ُقم مفيد الم ُقي ُقملوم مل ُقع و ك أي: ما ال مس وم خمة مم ن ُقي وح و ك وما خر مسمم وم مممم ن ُقي
ص؛ر خل فل خش مس و؛ر خ؛رر حتى خل.ه ُقم نض ُق.ه الذي ال ُقك مس وم نز الل.ه ُقي خد ل وجل خع ُقل أح مسمم و؛ر  كُقي
خلي.ه ُقل.ه أو إ مص ويمم ُقيلو خل وحممة حمتى  كإ ن؛ر خكها المت ي ال ُق.ه أمسمم أن ُقيمكمم ن ل عنم ك اللمم

خلها لد ي؛رس وي ك، أح رسنا ولهذا إل خعى أحيا وس خ؛ر،ى ما إلى السنسان ي نسن.ه خي مة مممم ن أ خممم وح ر
تق مم ن الل.ه وز م؛ره صر ُقل ثم وغي خدر يحلو خقم خنم.ه ال خنم.ه، بي ا وبي رسن ُقض أحيا ن؛ر خعم ان يت السنس

خطار وخ خلم ولك ن خمل وسمم ُقصممل تحصممل قممد منهمما ي وح ودم  أو.. إلممى بالسمميار ة ي صمم
ُقت خلول أسناس فيملو وط رما من ك أ ونعة من ك وأقلو،ى أجسا خقى م رذا أسنممت، وتب اللمم.ه إ
خ ك خس وم و؛رر عن ك أ نضمم نل ال خسمماك مهممذا ولمملول ل؟ و وم خت ال وكمم خل خه خلمم ك، فيممم ن خل رذا خمه إ

لك معاسنقلول: ((  لس جل فال سيم لس لر خك.ه لما )) أي له سم خس وم خد أ خعا فمم ي الضمي؛ر ف
خل (ل م.ظ ل.ه) على م؛رس وف نك؛ر (ما) ولفم.ظ ل خذ ُقمم نل (مما)  نسنث؟ و خؤ (مما) لفم.ظ ُقم

نك؛ر خذ مف.ه ُقم نول ف ي بخل خل خد ا خعا خمة على ف وح نسنها خر خثة، ل نسن خؤ و.ه! الن ُقم مبمم ني ن اسنت لنمما تممب
نن خياق أ صس صم على ال خت ُقكلون خما خأ خغة مم ن ي خل خب ننا وأسننا ال نقع ُقك نسن.ه سنتلو (( فاليقممال:  أ

جل لس لر نقع ما على ) لي س) لهعا سم خلو خت نن ليش؟ خسن خل.ه: (( مل لك  ومسعاقلو لسس لم )) سي
خمة يعن ي ل وح ن؛ر صم.. ال خعا نن ولهذا   ُققلول: إ خل سن صل ف: "  قلو خؤ جمعاالم لك و لس لم لمن سي

للك ُقصلور؛ " في.ه جذ نن ُقق مم ن ل خل.ه: "  مل ك قلو ُقعلود خذ خمة إلى " ي وح ن؛ر سنقمملول: ولك ن ال
لك ومعا((  لس لم مم ن سي خ ك ))  مل م؛ره خذ وي خغ جل  فال(( و لس لر سه سم لده لمن جل لع ُقل.ه: جب )) قلو
لمن(( لده   لع صلمم ف: "  )) قممال جب جد أ يالمؤ لكه بع ن ك " ومهممذا إمسسسعا نسنمم.ه لشمم أ

خمال مت وح ممل وأسن.ه ا خت رعا الضمي؛ر يكلون أن يح مج خفاد إلى را خت وسمم مممم ن (إمساك) الم
لسك: ((  قلول.ه لم صيب سي خد أن سنظي؛ر لهذا مقيل: مهل إذا )) اسنتب.ه! ط الضمي؛ر يعلو
خدر على وص ُقهلوم الم وف وم وعممل ممم ن الممم مف خلمم.ه؟ ال نسنمم.ه قب ُقلمملوم مممم ن ل نن المع مجممع أ و؛ر خم

ند الضمي؛ر ُقب خن أن ل رما يكلو ررا اس ُقكلو وذ وبل خم وعد أو خق ندر، أو خب خق مجممع أن المهم ُقم و؛ر خم
ممي؛ر نض وسم، ال نممما السممم ا خك؛ر خأن إ وذ مظمم.ه ُقيمم م؛ريح بلف نصمم رما ال ند خقمم ر؛را أو ُقم نخ خؤ أو ُقممم
ررا، ند خق نما ُقم خخذ خأن وإ وؤ خدر مممم ن ُقي وصمم تل خم وعمم مب ق، مف خنمما خسمما خلم أر،ى ُقمه صل ف خك خؤ ُقم : الممم

لمن(( ُققلول: " أي بعد   مد مم ن )) ي وع مك.ه خب خسا خمممة " فنقلول: أي ن إم مل خسمماك خك وم إ
وت؟ مهل خق خب خقت؛ سنعم خس خب لسك(( لن س لم سي وعممل   مف ُقخلوذ ))  مممم ن أيمم ن؟ مممم ن مممأ

خساك، وم رذا ال خقممد إ خ ن خف نم خضمم ُقل خت وعمم مجممع ذلمم ك الف و؛ر خسمماك ومهمملو الم وم مل مل.ه... ا  قمملو
سلوا ((تعالى:  لد لع جو ا سب سه جر لق جو ى جأ لق تت ودل )) أي هو (())  للل خع ُقهلوم ال وف خم الممم

مل.ه: (( مم ن سلواقلو لد لع ُقب ))  ا خ؛ر وقمم خلو،ى خأ وقمم نت وصممل..  ملل خل مجممع فمم ي يقمملول: " ا و؛ر خم
ممي؛ر نض خن أن ال ُقكلو رما ي وس ررا ا ُقكلو وذ رما، خم صد خق خت رقا ُقم مب خطا رضا ُقم وي نخ؛ر وقد خأ خأ خت ندر وقد ي خقمم ُقي

ُقن وقد رما يكلو مر مم ن مفهلو خد وص تل خم وع مب ق إيممش؟ مف مل.ه فمم ي كممما خسمما تعممالى: قمملو
سلوا(( لد سب هو  اع جر لقسسو ى أقسس تت خكممما) لل مدي؛ر علممى اليممة مهممذه فمم ي ) و وقمم ت
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مك ن مهل المؤل ف، وم ممل أن ُقي خت وح ُقد ي ولو م؛ر علممى الضمي؛ر خع ويمم خسمماك؟ خغ وم شمملوف ال
نسن.هل وجل؛ عز الل.ه على ،الية جمعا((قال:  مأ لح   جت لف سه جي تل لس ال تنعا لن للل ةة لم جم لح جر
جك جفال لس لم جهعا سم جمعا جل لك جو لس لم جل جفال سي لس لر سه سم لن جل له لم لد لع مد مممم ن )) أي جب وعمم خب
ُقن الل.ه ُقكلو مل.ه وت جت((تعالى:  كقلو لي جأ جر جف جأ لن   جذ جمسس جخس تت سه ا جهسس جل سه لإ جوا سه جهس تل جضس جأ جو
سه تل جلإ ى ال ةم جع لل جم لع جتسس جخ جلسسإ ى جو له جع لع لم له جسسس لبسس لل جق جل جو جعسس جج جلسسإ ى جو له جع لر جصسس جب

لة جو جشعا لن لغ جم له جف لدي له لن جي لد لم لع له جب تل ُقن]23))[الجاثية: ال فمم ي الضمي؛ر  ويكلو
مل.ه:  لمنقلو لده ((  لع ردا) جب مكئ خلى ) عا م.ه مإ خ؛رب؛ ومهذا وجل عز الل نسن.ه أق صل ل خد على أ
مل خما ل؛رف خك خص خت ص ق ف ي ال  وتعالى سبحاسن.ه الل.ه خح

جوقال: (( ثم سه جو سز   لزي جع لل سم ا لكني جح لل ملب)) ا خغا ُقز) ال مزي خع م؛ره على  قال: " (ال وممم خأ

مل.ه (الحكيم) ف ي وع ل ن مف ُقظ نن " أ نل أ تد ُقك مح مسن.ه منكم وا خكمما وم ون بإ نن خأ مإ مهممذا يقمملول: 
مص؛ر، التفسي؛ر مسي؛ر خقا مص؛ر؛ الن المؤل ف تف نن خقا خل.ه: " (العزيز) الغممالب ل قلو

ُقد " مهذا أم؛ره على خح خعاسن ي أ مزيز، خم خع نن ال خل.ه فإ مزيز)  ُق ة ثلثممة (الع نز معمم معمماسن ي: 
ودر خق وه؛ر ال خق خنا ع، وال مت وم وه؛ر طيب وال خق ملب معنى مهلو ال مل.ه: " الغا م؛ره علممى قلو وممم أ

نسن.ه خمل " وسنقلول: إ وش ملب خي خلى الغا م؛ره خع وم خلب خل الذي خأ وغ ممه؛ر، مهلو ومهذا ُقي خقمما ُقذو ال
ودر خق مفيع ال ن؛ر خعال ي ال نز ة معنى ومهذا ال مع ودر، قلولنا:  خق ُق ة ال نز نسنمم.ه يعن ي المتنا ع مع أ
منع خت وم خل.ه أن خي خنا لء خي وقممص أو ُقسلو ويممب، أو خسن ُق ة خع نز مع رذا فممال ُقة إ خثمم وليسممت معمماسن ي، ثل
رنى ردا، مع نما واح صل ف: " ف ي )) فقال  الحكنيم(( أ ملمم.ه المؤ وع رضمما " ومهممذا مف أي
ُقصلور نن ُقق لم تعالى الل.ه فإ مكي ملم.ه فم ي خح وع مل.ه، مف ولو خقم مه فم ي و مر خد مع.ه، خقم و؛ر خشم فم ي و
صل، ُقك نن بل ال رنى لها الحكيم إ خخ؛ر؛ مع وكم مم ن مأخلوذ ة لسنها آ ُقح خكام ال وح مل ُقهلو وا ف

تم ذو وك خكام، وذو ُقح وح وكم مإ ُقح ص ي وال مسن ولو ص ي، خك مع و؛ر خش ُقم و خكا وح مل خغايممة ف ي وا فمم ي أو ال
خر ة لصلو ُقع الش يء، عليها الت ي ال ُقة فالجمي خلوا ع، أربع وسن ُقن ولك ن طيب، أ م؛ر وق اللمم.ه ي

رما تعالى مكئ نز ة بي ن دا مع خما والحكمة ال خمال مم ن ذل ك ف ي مل  ب.ه يزداد خك
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